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Paperiteollisuuden 
sivutuotteilla 
maan rakenne Paremmaksi
Maan kasvukunnon ylläpito parantaa 

viljelyvarmuutta sekä kasvin kilpailukykyä 

ja on myös parasta kasvinsuojelua. Maan 

eloperäisen aineksen vähyys ja heikko rakenne 

ovat useilla viljelyalueilla merkittäviä satoa 

rajoittavia tekijöitä, mikä johtaa samalla 

arvokkaiden tuotantopanoksien hävikkiin.

L Teksti: Juuso Joona
L Kuvat: Matti Kousa

Maanparannuksessa hyö-
dynnettävät paperiteollisuu-
den sivutuotekuidut on aikai-
semmin poltettu tai sijoitettu 
kaatopaikalle. Sivutuotekuidut 
eivät kuitenkaan ole poltossa 
tuottaneet paljon energiaa nii-
den suuren kosteuspitoisuuden 
takia. Maanparannukseen tuot-
teet sopivat kuitenkin hyvin, 
sillä kuitujen eloperäinen aines  
hajoaa hitaasti ja sen sisältämä 
hiili sitoutuu maahan pitkä-
aikaisesti.

Paperiteollisuuden sivutuo-
tekuitujen hyödyntämismalli 
Etelä-Karjalassa on valtakun-
nallisestikin uudentyyppinen. 
Maanparannuskuitua toimite-
taan suoraan tehtailta viljeli-
jöille pellon laitaan ilman väli-
varastointia tai käsittelyä. Näin 
materiaalien logistiikka on mah-
dollisimman suoraviivainen ja 
tehokas.

T yynelän tilalla on usei-
den vuosien ajan panos-
tettu maan rakenteen 
parantamiseen muun 

muassa monipuolisen viljely-
kierron, kompostilannoituksen 
sekä kevennetyn muokkauksen 
avulla. Tänä vuonna tilalla on 
aloitettu paperiteollisuuden 
sivutuotekuitujen hyödyntä-
minen maanparannusaineina 
maanviljelyssä.
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sivutuotteista 
maanparannusaineiksi
Maanparannuskuidut ovat sellu-
loosan, paperin ja kartongin val-
mistuksen sivutuotteina syntyviä 
lopputuotteeseen soveltumatto-
mia puukuituja. Ne ovat pääosin 
niukkaravinteisia, mutta sisältä-
vät runsaasti eloperäistä ainesta. 
Lisäksi osa kuiduista sisältää kar-
tongin pinnoiteaineena käytet-
tävää kalkkia.

Maanparannuskuidut kuulu-
vat maanparannusaineina lan-
noitevalmistelain piiriin ja nii-
den tulee olla tutkitusti vapaita 
epäpuhtauksista ja taudinaihe-
uttajista. Maanparannuskuidut 
on hyväksytty myös luonnonmu-
kaiseen tuotantoon.

Maanparannuskuitujen levit-
tämisellä lisätään maan elope-
räisen aineksen määrää, mikä 
muun muassa parantaa maan 
rakennetta ja vedenpidätys-

kykyä. Maanparannuskuidut 
pidättävät itseensä myös ravin-
teita kasveille käyttökelpoiseen 
muotoon ja näin ehkäisevät 
ravinteiden huuhtoutumista, 
etenkin kasvukauden ulkopuo-
lella. Maanparannuskuitujen 
käyttö onkin suositeltavaa yhdis-
tää eloperäisten lannoitteiden 
syyslevityksen ja viherlannoituk-
sen yhteyteen.

Eloperäisen aineksen lisäys 
kiihdyttää maan pieneliötoi-
mintaa, mikä lisää maahan ja 
eloperäiseen ainekseen sitou-
tuneiden ravinteiden käyttökel-
poisuutta kasveille. Lisäksi aktii-
vinen pieneliötoiminta ehkäisee 
kasvitauteja. 

Maanparannuskuitujen elo-
peräinen aines hajoaa hitaasti 
ja vaikuttaa pitkään. Hajoami-
nen kestää parista vuodesta jopa 
muutamaan vuosikymmeneen. 
Puukuidun hajoaminen sitoo 

typpeä, jota hajoamiseen on 
järkevintä tuoda eloperäisistä 
lähteistä.

Osa markkinoilla olevista 
maanparannuskuiduista sisäl-
tää vähäisiä määriä ravinteita, 
jolloin kyseiset kuidut ovat hajo-
amisen kannalta typen suhteen 
omavaraisia. Näin ollen ravin-
teita sisältäviä maanparannus-
kuituja voidaan levittää esimer-
kiksi syksyllä sadonkorjuun jäl-
keen. Kuitujen fosfori on mik-
robiologisen hajotuksen myötä 
kasveille käyttökelpoista, liu-
koista fosforia on erittäin vähän.

Maanparannuskuitujen kuiva-
ainepitoisuus vaihtelee 20–40 
prosentin välillä ja kuidun levit-
täminen onnistuu parhaiten 
kuivalannan levityskalustolla. 
Levitysmäärät mitoitetaan maan 
eloperäisen aineksen tarpeen ja 
kalkkipitoisilla tuotteilla maan 
happamuuden perusteella.

Tutkimusten mukaan maan-
parannuksellisesti merkittäviä 
vaikutuksia saadaan vasta suur-
ten, 50–100 tonnia hehtaarille, 
määrien toistuvalla käytöllä. 
Maanparannuskuitujen käyttö 
voitaisiinkin sisällyttää viljely-
kiertoon säännöllisesti noin 
3–5 vuoden välein toteutetta-
vaksi toimenpiteeksi.

Koska levitettävät määrät ovat 
suuria, tulee levityksessä kiin-
nittää huomiota maan tiivistä-
misen välttämiseen. Näin ollen 
maanparannuskuituja on edul-
lisinta levittää viherlannoitus-
nurmille kesällä tai satokasvien 
sadonkorjuun jälkeen sängelle.

Tutkimus ja kokemus 
kannustaa
Vuonna 2009 julkaistussa Hel-
singin yliopiston ja MTT:n 
yhteisessä tutkimuksessa tutki-
jat Paula Muukkonen, Helinä 
Hartikainen ja Laura Alakukku  
totesivat kalsiumkarbonaattipi-
toisen (CaC03) puukuidun estä-
vän tehokkaasti eroosiota ja fos-
forin huuhtoutumista savipel-
lolla. Kokeessa selvitettiin kuitu-

levityksen vaikutusta 0–5 sentin 
kerroksesta sadesimuloinnissa 
valuneen veden laatuun viikko 
pintalevityksen jälkeen. 

Tutkimuksen mukaan vaiku-
tukset perustuvat kalsiumkarbo-
naattiin ja eloperäisen aineksen 
kykyyn vakauttaa maan muru-
rakennetta. Lisäksi eloperäisen 
aineksen lisäyksen kiihdyttämän 
pieneliötoiminnan tuloksena 
syntyvät yhdisteet sitovat maa-
partikkeleja toisiinsa ehkäisten 
niiden eroosiota. 

Maan rakenteen tutkimi-
seen erikoistunut maatalouden 
ympäristöteknologian profes-
sori Laura Alakukku Helsingin 
yliopistosta toteaa, että tähän-
astiset tulokset ovat lupaavia, 
mutta pitkäaikaista lisätutki-
musta tarvitaan. 

”Samaisessa kokeessa seitse-
män vuotta aikaisemmin levi-
tetty puukuitu ei vaikuttanut 
enää merkittävästi pintamaasta 
huuhtoutuneen veden laatuun. 
Tämän ja aiempien tutkimus-
ten perusteella kalsiumkarbo-
naattipitoiset puukuitutuotteet 
yhdistettynä kevennettyyn maan 
muokkaukseen ovat lupaava 
tapa vakauttaa mururakennetta 
ja pienentää valumavesien kiin-
toaines- ja fosforipitoisuutta. 
Lisätutkimusta tarvitaan materi-
aalien peltomittakaavan lyhyt- ja 
pitkäaikaisista vaikutuksista sekä 
lisätypen tarpeesta viljelyssä.” 

Paperiteollisuuden sivutuote-
kuitujen maanparannuskäytön 
pioneeri Suomessa on Humus-
pehtoori Oy Pälkäneeltä. 
Humuspehtoori Oy tekee kui-
duista ja kotieläinten lannoista 
seoksia, joiden käyttäjistä suuri 
osa on erikoiskasvien viljelijöitä, 
mutta myös vilja- ja öljykasvien 
viljelijät ovat kiinnostuneet 
maanparannustuotteista.

Humuspehtoori Oy:n Reino 
Mantsinen pitää maanparannus-
kuitujen tärkeimpinä ominai-
suuksina veden- ja ravinteidenpi-
dätyskyvyn sekä pieneliötoimin-
nan lisääntymistä. ”Maan elävyys 

Maanparannuskuitujen levittämisellä lisätään maan eloperäisen aineksen 
määrää, mikä muun muassa parantaa maan rakennetta ja vedenpidätys-
kykyä. Kuvassa levitetään paperiteollisuudesta saatavaa puukuitua kuiva-
lannan levitysvaunulla Tyynelän tilalla Joutsenossa.
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Tyynelän tilalla Joutsenossa Etelä-Karjalassa järjestettiin 

kesäkuussa pellonpiennartapahtuma viljelymaan parantamisesta. 

Pellonpiennartapahtumassa perehdyttiin maan rakenteen 

parantamiseen paperiteollisuuden sivutuotteilla ja 

jätekomposteilla, viljelymaan rakenteen havainnointiin sekä maan 

biologis-mekaaniseen kuohkeutukseen.

kuohkeutuksella 
maa kuntoon

L Pellonpiennartapahtumassa maan raken-
netta havainnoitiin viherlannoitusnurmelle teh-
tyjen havaintokuoppien avulla. Kuopista voitiin 
tarkastella maan rakennetta esimerkiksi juu-
rien tunkeutumisen ja lierokanavien määrän 
perusteella.

Tiivistymät löydettiin yksinkertaisesti kul-
jettamalla puukkoa maaprofiilissa pystysuun-
nassa kevyesti painamalla. Tiivistymän koh-
dalla vastus kasvaa ja puukko pyrkii ulospäin. 

Tyynelän tilan pellosta löydettiin tiivistymäan-
tura kylvökerroksen alapuolelta sekä jatku-
vampi tiivistymä kyntökerroksen alapuolella 
runsaassa kahdessakymmenessä sentissä.

kuohkeutus rikkoo tiivistymän
Tietoa kyntöanturan syvyydestä käytettiin 
hyväksi maan mekaanisen kuohkeutussyvyy-
den määrittämisessä. Kuohkeutus suoritettiin 
muutama sentti anturaa syvemmälle, jotta hel-
potetaan kasvien juurten tunkeutumista tiivis-
tymän läpi. Kuohkeuttaminen tehtiin täryjank-
kurilla, jossa on kapeita teriä 42 sentin välein.

Kuohkeuttimen idea on rikkoa maaprofiili 
sekoittamatta sitä pystysuunnassa. Maan 
pinta kasvustoineen jää siis lähes koskemat-
tomaksi, joka mahdollistaa viherlannoituskas-
vuston elinkelpoisuuden.

Koska kuohkeuttimen urat ohjaavat veden 
virtailua, valittiin ajosuunta salaojien poikki. 
Jos lohko olisi ollut tasaisesti viettävä, olisi 
ajosuunta voitu valita korkeuskäyrien mukai-
sesti lohkon kosteusolojen tasaamiseksi.

Viherlannoituskasvuston syväjuuriset kasvit 
sinimailanen, puna-apila ja ruokonata jatka-
vat kuohkeutusta parin vuoden ajan ja vakaut-
tavat maan rakenteen tunkemalla juurensa 
mekaanisen kuohkeutuksen avaamiin väyliin. 
Tänä aikana pellolla liikennöinti minimoidaan 
ja viherlannoituskasvuston murskaukset ajoi-
tetaan mahdollisimman kuivaan aikaan.

Edellisvuonna viljan aluskasviksi kylvetty 
viherlannoituskasvusto päätetään sen toisen 
vuoden jälkeen syyskasviin, jolloin edelleen 
vältetään kevättöiden aiheuttama tiivistymis-
riski pohjamaan ollessa märkänä.

Kuohkeuttimen täryttimen tarkoitus on 
vähentää laitteen vetotehontarvetta ja tehos-
taa murustumista. Kuohkeuttamisesta usean 
vuoden kokemuksen omaava Aarre Anttila 
Pälölän tilalta Saukkolasta kertoi pellonpien-
tareella kuohkeuttimen olevan erinomainen 
apuväline tiivistyneiden maiden elvyttämi-
seen.

”Kuohkeuttimen piikit on muotoiltu niin että 
ne leikkaavat uria työsyvyyteen nostamatta 
lainkaan raakaa pohjamaata pintaan.” Mekaa-
nisessa kuohkeutuksessa on kuitenkin riski 
maan uudelleen tiivistämisestä, jos se teh-
dään väärään aikaan eikä maan anneta vakau-
tua.

Havaintokokeet jatkuvat
Pellonpiennartapahtuma oli osa ProAgria 
Kymenlaakson koordinoimaa Peltonen – pel-
toviljelyn kehittäminen Kaakkois-Suomessa 
-hanketta. Pellonpiennartapahtuman yhtey-
dessä Tyynelän tilalle perustettiin havaintoko-
keita eloperäisen aineksen lisäyksen ja maan 
kuohkeuttamisen vaikutuksien tutkimiseksi 
viherlannoitusnurmella.

Kokeita seurataan tulevina vuosina Pelto-
nen-hankkeessa. Havaintokokeissa tarkas-
tellaan muun muassa maan mururakenteen 
kehittymistä, veden läpäisy- ja pidättymisky-
kyä sekä maan happamuuden muutoksia. l

Kuoppatestin avulla voidaan havainnoida maan 
rakennetta ja juurten tunkeutumista. Kuvassa 
sinimailanen heikkorakenteisessa savessa.

Työnäytöksessä maa oli kuohkeuttamiselle liian 
kosteaa. Tyynelässä maa kuohkeutetaan maan-
parannuskuidun levityksen jälkeen. Viherlannoi-
tuskasvit vakauttavat maan rakenteen juuris-
tonsa avulla.



on kaiken terveen kasvun edelly-
tys. Pieneliöitä kuhiseva maa toi-
mii, eikä se ole kovin altis jonkin 
ravinteen puutokselle tai muulle 
häiriölle. Kasvi torjuu itse kasvi-
tauteja. Maa ei myöskään väsy, 
kun sen biologia on kunnossa”,  
Mantsinen sanoo. 

Hän myös korostaa eloperäi-
sen aineksen laadun merkitystä 
maanparannuksessa. ”Puukui-
dut hajoavat maassa jopa kah-
denkymmenen vuoden ajan. 
Puun ligniini on hitaimmin 
hajoava eloperäinen aines.”

”Koko sen ajan, kun puu 
hajoaa maassa, se pitää yllä 
hajottavaa pieneliötoimintaa. 
Ruohovartiset kasvit hajoavat 
muutamassa vuodessa lähes 
loppuun, ja niistä jää vain hyvin 
vähän pysyvää humusta peltoon. 
Niidenkin viljely on kuitenkin 
hyvin hyödyllistä, ellei muita kei-
noja ole.”

Uudellamaalla toimivassa 
Ravinnehuuhtoumien hallinta 
(RaHa)-hankkeessa kokeil-
laan Peltonen-hankkeen tavoin 
maanparannuskuitujen käyttöä 
sekä tehdään havaintokokeita 
erilaisilla lohkoilla ja maanpa-
rannuskuitujen eri käyttömää-
rillä. RaHa-hankkeen kokeissa  
tarkastellaan kuitujen vaiku-
tusta ravinteiden tallettamiseen.

Hankkeen suunnittelija 
Jarkko Hovi pitää maanparan-
nuskuitujen käyttöä mielenkiin-
toisena mahdollisuutena ravin-
nehuuhtoumien hallintaan 
etenkin kasvukauden ulkopuo-
lella. ”Maanparannuskuitujen 
levittäminen voisi tähänastisten 
havaintojen perusteella olla 
hyvä orgaanista ainesta lisäävä 
keino ongelmallisilla, huono-
rakenteisilla pelloilla.”

”Lisäksi olemme hankkeessa 
kiinnostuneita erityisesti kuitu-
lisäyksen vesiensuojelullisista 
vaikutuksista.  Kuidut voisi-
vat olla yksi hyvä mahdollisuus 

vähentää syksyn sateiden ja 
kevään sulamisvesien mukana 
pelloilta huuhtoutuvien ravin-
teiden määrää. Havaintoko-
keissa otetaan näytteitä ja tarkas-
tellaan puukuidun vaikutuksia 
maan liukoisen typen sekä fos-
forin pitoisuuksiin eri vuoden-
aikoina.”

Tyynelän tila maksaa 
vanhoja velkoja maaperälle
Lähtökohtana maanparannuk-
sessa Tyynelän tilalla on pidetty 
maan vesitaloudesta huoleh-
timista ojituksella sekä maan 
tiivistämisen välttämistä. Huo-
miota on kiinnitetty myös viljely-
kierron monipuolisuuteen, elo-
peräiseen lannoitukseen sekä 
muokkauksen vähentämiseen.

Maan tarpeettoman voima-
kasta muokkaamista on vältetty 
kevytmuokkauksen avulla eten-
kin raskailla mailla ja muokkaa-
minen on pyritty ajoittamaan 
siten, että maa murustuu koko 
muokkaussyvyydeltä. Käytän-
nössä muokkaamisen oikea ajoi-
tus on tarkoittanut liian aikai-
sen kevätmuokkauksen ja liian 
myöhäisen syysmuokkauksen 
välttämistä.

Tyynelän tilan maalajit ovat 
vaihtelevia, mutta valtaosa on 
hiesu- ja hietasavia. Huolimatta 

viime vuosien panostuksista 
maan rakenteeseen, tilan maita 
vaivaa edelleen viime vuosikym-
menten yksipuolinen viljely-
kierto sekä kemiallisiin tuotan-
topanoksiin perustunut viljely.

Maan rakenne on ollut pää-
osin erittäin heikko ja eloperäi-
sen aineksen määrä mitätön. 
Tämä on näkynyt esimerkiksi 
huonona muokkautuvuutena, 
poudan ja märkyyden arkuu-
tena sekä kasvien heikkona kil-
pailukykynä.

Keinoina käytetään syväjuu-
risia typensitojakasveja sisältä-
vää viherlannoitusta, hitaasti 
hajoavan eloperäisen aineksen 
lisäystä sekä mekaanista kuoh-
keutusta. 

Tilalla pyritään nopeisiin, 
muutaman vuoden sisällä havait-
taviin muutoksiin maan raken-
teessa. Mekaanisen kuohkeutuk-
sen toivotaan jo yhdellä käsittely-
kerralla rikkovan vanhat pohja-
maan tiivistymät. Loppu jätetään 
syväjuuristen viherlannoituskas-
vien hoidettavaksi.

Maanparannuskuitujen levit-
täminen on tarkoitus sisällyt-
tää viljelykiertoon pidemmäksi 
aikaa. l

Kirjoittaja on agronomi ja Tyynelän 
tilan isäntä.

Viherlannoitusnurmen ensimmäisenä vuonna levitetty maanparannuskuitu 
kompostoituu sinimailasen ilmasta sitoman typen avulla.

Maanparannuskuituja on useita 
erilaisia.
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